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Cùng phát triển 
Phụ huynh, học sinh và nhân viên của 
Trường tiểu học Hamilton đã phát triển 
Trường học dành cho phụ huynh này để đạt 
được thành tích. Giáo viên đề xuất chiến 
lược học tập tại nhà, phụ huynh thêm ý 
tưởng để làm cho chúng cụ thể hơn, và học 
sinh nói với chúng tôi những gì sẽ giúp họ 
học. Các cuộc họp được tổ chức mỗi năm để 
xem xét sự gọn nhẹ và thay đổi dựa trên nhu 
cầu của sinh viên. ( 05/2021 để sửa đổi) 

Phụ huynh có thể đóng góp ý kiến bất 
cứ lúc nào. 

Phụ huynh luôn được chào đón tại 
Hamilton. Chúng tôi tin rằng phụ huynh, 
giáo viên và học sinh làm việc cùng nhau để 
học tập thành công. Dưới đây là một vài cơ 
hội để phụ huynh tham gia cùng chúng tôi 
tại trường trong năm học 2021-2022: 

1. Bữa trưa phụ huynh-học sinh 
2. Nhà mở 
3. Hội nghị thường niên 2021 
4. Đêm công nghệ / Đêm toán học - 

Quý 1 
5. Giáng sinh / Hoạt động học tập- 

Quý2  
6. Đêm thông tin GMAS- Quý 3 
7. Ngày gốc / Đêm- Quý 4 
8. Hội nghị phụ huynh / giáo viên 
9. Tiêu đề hàng năm tôi đánh giá 

tháng 3 năm 2022 
10. Hoạt động ngoài trời / vườn VÀ 

THÊM !!!!! 

Truyền thông về học tập 
của sinh viên 

Trường tiểu học Hamilton cam kết liên lạc hai 
chiều thường xuyên với gia đình về việc học tập 
của học sinh. Một số cách bạn có thể mong đợi 
chúng tôi tiếp cận với bạn là: 

1. NHỚ văn bản 
2. Trang web Hamilton của chúng tôi 
3. Thư mục bài tập về nhà hàng tuần hoặc 

Bản tin 
4. Khuôn viên vô hạn 
5. Hội nghị phụ huynh-giáo viên 
Liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi về tiến 

trình của con bạn: 229.941.5594 

Bạn muốn tình nguyện, tham gia, hoặc quan sát trong 
một lớp học? Liên hệ với Tiến sĩ Kimberly 

229.941.5594 hoặc kimberly.may@colquitt.k12.ga.us 

Sự gọn nhẹ của phụ huynh trong trường học 
là một thỏa thuận giữa phụ huynh, học sinh 
và giáo viên được phát triển cùng nhau. Nó 
giải thích cách phụ huynh và giáo viên sẽ làm 
việc cùng nhau để giúp học sinh của chúng 
tôi đạt được các tiêu chuẩn cấp lớp. 
Hợp tác hiệu quả: 

• Liên kết với các mục tiêu của Kế 
hoạch cải tiến trường học 

• Tập trung vào các kỹ năng học tập 
của học sinh 

• Mô tả cách giáo viên sẽ giúp học 
sinh phát triển các kỹ năng đó bằng 
cách sử dụng hướng dẫn chất lượng 
cao 

• Chia sẻ chiến lược mà cha mẹ có 
thể sử dụng ở nhà 

• Giải thích cách giáo viên và phụ 
huynh sẽ truyền đạt về tiến bộ của 
học sinh 

• Mô tả các cơ hội để phụ huynh tình 
nguyện, quan sát và tham gia vào 
lớp học 

Phụ huynh học sinh nhỏ 
gọn là gì? 

 

Sửa đổi ngày 05/05/2021 



 

Trách nhiệm của sinh viên 
Học sinh trường Hamilton đã tham gia cùng nhân viên và phụ huynh để phát triển ý tưởng về cách 
họ có thể thành công ở trường và xuất sắc trong học tập. Học sinh nghĩ về những ý tưởng sau đây để 
tạo mối liên hệ giữa việc học ở nhà và ở trường: 

• Nói chuyện với gia đình tôi về trường học mỗi ngày. Chia sẻ những gì tôi đang học, và đi qua 
và hoàn thành bài tập về nhà của tôi. 

• Tham dự Đêm gia đình hoặc nhận thông tin từ giáo viên hoặc trang web nếu bạn không thể 
tham dự 

• Chỉ cho gia đình tôi cách sử dụng Lớp học Google (phù hợp với độ tuổi) và sử dụng các liên 
kết để thực hành và hoàn thành bài tập 

• Mang bản tin hàng tuần về nhà và các thư mục bài tập về nhà để thành công trong học tập. 
Sửa đổi ngày 05/05/2021 

Trách nhiệm 
gia đình 

Ở nhà: 
Hamilton School Phụ huynh tham gia nhân 
viên để phát triển ý tưởng về cách các gia 
đình có thể hỗ trợ thành công của học sinh. 
Các gia đình cá nhân có thể có những ý 
tưởng khác để thêm vào danh sách: 

• Hãy vui vẻ với việc học! Sử dụng tài 
liệu học sinh mang từ lớp đến nhà 
để khám phá việc học ở nhà. 

• Tham dự Đêm gia đình hoặc nhận 
thông tin từ giáo viên hoặc trang 
web nếu bạn không thể tham dự 

• Tích cực tham gia sử dụng Lớp học 
Google (phù hợp với độ tuổi) 

• Tìm kiếm các bản tin hàng tuần, thư 
mục bài tập về nhà và NHỚ để giúp 
phụ huynh và học sinh thành công 
trong học tập 

 

Trách nhiệm của giáo viên 
/ trường học: 

Trong lớp học: 
Giáo viên sẽ làm việc với học sinh và gia đình 
của họ để hỗ trợ sự thành công của học sinh 
trong tất cả các lĩnh vực học tập. Một số kết 
nối chính của chúng tôi với các gia đình sẽ là: 

• Cung cấp cho cha mẹ các hoạt động 
học tập tại nhà đầy đủ các tài liệu hỗ 
trợ cho những gì con bạn đang học 
mỗi ngày 

• Cung cấp miễn phí hỗ trợ học tập và 
học tập gia đình trong năm nay 

• Tích cực tham gia sử dụng Lớp học 
Google (phù hợp với độ tuổi) 

• Sử dụng các bản tin hàng tuần, thư 
mục bài tập về nhà và NHỚ để giúp 
phụ huynh và học sinh thành công 
trong học tập 

 

 
Giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng nhau thành công 

Mục tiêu của chúng tôi 
về thành tích học sinh 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các trường của Hạt Colquitt đã chọn tập 
trung vào các mục tiêu lấy học sinh làm 
trung tâm sau đây cho năm học 2021-

2022: 
1. Tăng tổng số học sinh Thành thạo 

và Trình độ học viên xuất sắc trong 
các bài kiểm tra GMAS EOC / EOG 
lên 3%. 

2. Vào cuối năm học 2021-2022, CCSS 
sẽ giảm khoảng cách thành tích về 
mức độ thành thạo giữa các nhóm 
có hiệu suất thấp nhất và cao nhất 
được đo bằng GMAS 3%. 

Mục tiêu của trường tiểu 
học Hamilton 

 

Trường tiểu học Hamilton đã chọn tập 
trung vào các mục tiêu lấy học sinh làm 
trung tâm sau đây cho năm học 2021-

2022: 
• Vào cuối năm học 2021-2022, sẽ có 

một tỷ lệ giảm học sinh cần được 
khắc phục hoặc theo dõi trong 
Miền Đọc hoặc Từ vựng trong 
Đánh giá Nhà nước ở các lớp 3-5. 

• Vào cuối năm học 2021-2022, tỷ lệ 
học sinh đạt điểm trong Lexile 
Band ở cấp lớp 3-5 sẽ tăng lên. 


